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ة استشارية للمجموعة األوروبية للفحم ــــــــــــه ال يعد سوى جمعيــــــة نشأتــــــان األوروبي في بدايــــــان البرملــــــك

ــــــــــوالصلب، ثم توسع ــــــــــت هذه الجمعيـ ــــــــــة وأصبحت بمقتض ى معاهـ ــــــــــدة رومـ ــــــــــا في الفاتـ  1958ح من  جانفي ـ

ـــــات األوروبيــللمجموعة ــة مشتركـة أوروبيـة استشاريـجمعي ـ ـ لب صة الثالثة، )املجموعة األوروبية للفحم والـ

املجموعة األوربية للطاقة الدرية( وقد أطلق على نفســــــــــــه ألول مرة في  -املجموعة االقتصــــــــــــادية األوربية-

وقد  1962مارس  30تاريخه تسمية البرملان األوروبي بموجب القرار الذي أصدرته الجمعية االستشارية في 

ضــــل يعرم رســــميا في املعاهدات املتال قة باســــم الجمعية االســــتشــــارية ونى ألاية  صــــدور القانون األوروبي 

 الذي عدل تسميته من الجمعية االستشارية ونى البرملان األوروبي.  1986املو د عام 

نتقل قة ليلقد عرم البرملان األوربي مكانة وتطورا على مســــــتوى ســــــلطاته من  الل املعاهدات املتال 

  .في بضع سنوات من هيئة استشارية ونى برملان  قيقي

 .البرملان، االتحاد األوروبي، املجلس االستشاري، تطور الكلمات املفتاحية: 

Abstract :  
 

 When it has been created, the European Parliament was just a Consultative 

Council of the European Community (European Coal and Steel Community 

(ECSC)), then with the Convention and the Decree of 1958 on the Treaty of 

Rome, this consultative council has  been broadened and became the 

consultative council of three communities (CECA - EEC - EAEC). 

 For the first time in its history, it was called the European Parliament, by 

the resolution of the Consultative Assembly of 30 March 1962, which was 

officially recognized in successive treaties namely as a “Consultative 
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Assembly”, and this naming remain until the promulgation of the Uniform 

European Act of 1986, who renamed this Assembly “European Parliament”.  

The European Parliament improved its status and developed its powers 

through successive treaties. In a few years, it has moved from an advisory body 

to a real parliament.  

Keywords: Parliament, European Union, Consultative Council, Evolution.  

 

 

 :مقدمـــة

لقد كانت األفكار املتعلقة بالو دة األوروبية عبر كافة املرا ل التاريخية تعكس الحاجة 

جرد م ترى النور بل ضلت ماألوروبية ونى التكامل السياس ي األوروبي، وال أن تلك التطلعات ل

املفكرين األوروبيين ردها من الزمن ونى أن نشبت الحرب أفكار وآمال تداعب  يال الفالسفة و 

العاملية الثانية بأ داثها الدامية وآثارها املدمرة فكانت  افزا ألن تتخذ الدول األوروبية 

 بعض الخطوات العملية في سبيل الو دة األوروبية وتفادي تكرار كارثة الحرب مرة أ رى. 

وقادتها  أنهم وذا أرادوا الو دة الحقيقية  وترسخ االعتقاد  ينها لدى ساسة أوروبا

والتنمية الهادفة والجادة فما عليهم وال الشروع بالو دة االقتصادية، ألن االقتصاد هو 

الذي يحكم عصب الحياة السياسة في قضايا الو دة بين الشعوب، وهو الذي يهم مواطني 

لتي تنجم عن هذه الو دة،  أوروبا و يزيد من تماسكهم و ترابطهم، و يشعرهم بالفائدة ا

فارتأوا بأن أفضل طريقة للبناء والتعمير هي العمل على ونشاء تجمع اقتصادي يضم الدول 

األوروبية ويكون قادرا على مواجهة املصاعب، فقاموا بتو يد قطاع الفحم والصلب وذلك 

هر الذي و قد  فزهم النجاح البا 1951،1بتشكيل املجموعة األوروبية للفحم والصلب عام

 ققته هذه املجموعة ونى توسيع مجاالت الو دة و ونشاء املجموعة االقتصادية األوروبية، 

 1957.2واملجموعة األوروبية للطاقة الذرية عام 

كما شجع نجاح هذه املجموعات الدول األوروبية ونى توسيع نطاق الو دة ليشمل 

، وأليرها والبيئة والتعليمصحة مجاالت أ رى كاالقتصاد والزراعة والصناعة والنقل وال

فعرفت بذلك انتقاال من مجرد تحقيق الو دة االقتصادية ونى تحقيق االندماج الشامل 

 وأجهزةمؤسسات  ودمجقصد تو يد  1965فأبرمت معاهدة املجموعة األوروبية عام 

ام ، وفي ع1986املجموعات الثالثة، ثم تلى ذلك اعتماد القانون األوروبي املو د في عام 
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تم وقرار معاهدة ماستريخت والتي بموجبها تم ونشاء كيانا جديدا على املستوى  1992

 اإلقليمي هو االتحاد األوروبي.

ولعل النجا ات التي  ققها االتحاد األوروبي في ونجاز أهدافه التي أنش ئ من أجلها، 

دولة عام كانت وراء دفع دوال أوروبية أ رى لالنضمام، ليصل عدد أعضائه  مسة عشرة 

، ونتيجة لهذا التوسع عرم النظام 2013دولة عام  28، و2004دولة عام  25، و1995

ة بدءا بما نصت عليه معاهد والتغيراتاملؤسساتي لالتحاد األوروبي العديد من التعديالت 

 وأ يرا، 2004ونى معاهدة روما عام  2001ثم معاهدة نيس عام  1997أمستردام عام 

 2007.3 معاهدة لشبونة عام

ولكون البرملان األوروبي يعد أ د أهم مؤسسات االتحاد األوروبي، فإن دراسة مكانته 

ودوره وفقا ملا جاءت به معاهدة لشبونة من أ كام جديدة تساير توسع االتحاد األوروبي 

إلى أي مدى ساهمت معاهدة لشبونة في تطوير مكانة ودور تثير مسائل أساسية، وهي: 

األوروبي ضمن املثلث املؤسساتي؟  وهل أضفت حقيقة هذه املعاهدة تطورا البرملان 

على مستوى تشكيلته واختصاصاته، وسلطاته بحسب تزايد أعضائه؟ وما يلزم من 

 إجراءات إلصدار أعماله التشريعية؟

ولقد وقع ا تيارنا على البرملان األوروبي بحكم ارتباط وجوده بوجود اإلتحاد األوروبي، 

 751دولة و 28عدد أعضائه املستمر بتزايد الدول األعضاء وتوسعه ليشمل  اليا وتغير 

مليون مواطن أوروبي، أضف ونى ذلك أن البرملان ال  500عضوا برملانيا يمثلون أزيد من 

ينفرد بالوظيفة التشريعية لو ده بل يشترك فيها مع املجلس وهذا كفيل بتعميق اإلشكالية 

 معاهدة لشبونة  ققت التوازن بينهما. املذكورة وعما وذا كانت

وعلى هذا فإن دراستنا ملكانة ودور البرملان األوروبي من  الل معاهدة لشبونة نتناولها 

 في ثالثة مبا ث على النحو التاني:

 ؛تشكيل ونظام عمل البرملان األوروبي :املبحث األول 

 ؛اإلجراءات الالزمة إلصدار األعمال التشريعية :املبحث الثاني

 .ا تصاصات وسلطات البرملان األوروبي :املبحث الثالث
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 املبحث األول: تشكيل ونظام عمل الربملان األوروبي 

مما ال شك فيه أن البرملان األوروبي عرم تطورا ملحوظا من  يث تشكيله وعدد  

ألوروبي وتوسعه باالنضمام املتتاني للدول أعضائه، وقد زاد ذلك مع تطور اإلتحاد ا

األوروبية، مما أدى ونى ضرورة اعادة النظر في النصوص املنظمة له ال سيما آليات انتخاب 

 أعضائه ونظام عمله.
 

 املطلب األول: تشكيل الربملان األوروبي

كان يتم ا تيارهم  1979باإلشارة ونى أن أعضاء البرملان األوروبي قبل عام  جدير 

 4.بواسطة برملانات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من بين مندوبي البرملانات الوطنية

ديسمبر  10-9وعلى وثر اجتماع قمة دول االتحاد األوروبي الذي عقد في باريس في 

قانون لل وتنفيذاضاء البرملان األوروبي باالنتخاب املباشر، تقرر أن يتم ا تيار أع 1974

، تقرر انتخاب أعضاء البرملان 1976سبتمبر عام  20الصادر عن االتحاد األوروبي في 

 1979.5جوان عام  10-7باالنتخاب الحر املباشر، وأجريت أول انتخابات برملانية مباشرة بين 

على أن ال يجمع العضو  6،ملدة  مس سنواتويتم انتخاب أعضاء البرملان األوروبي 

وتنتهي العضوية بالوفاة أو  7،املنتخب بين عضوية البرملان األوروبي وعضوية البرملان الوطني

وقد تغير عدد أعضاء البرملان ، باالستقالة أو بإسقاط العضوية أو بانتهاء مدة البرملان

 173فقـــفز من  8،السكانية لكل دولةاألوروبي مع تزايد عدد الدول األعضاء و سب الكثافة 

دولة، ثم زيد في  15ببلوغ دول االتحاد  1995عضوا في سنة  626ونى  1978عضوا في سنة 

 سب التعديل الذي أد لته اتفاقية نيس لعام  732ليصل  2004انتخابات جوان عام 

دولة،  25غ على عدد أعضاء االتحاد األوروبي و الذي بل 2004، واتفاقية روما عام 2001

 27بانضمام رومانيا وبلغاريا  ليصبح   2005ثم زيد عدد الدول األعضاء مرة أ رى في عام 

مقعدا، وقد  ددت اتفاقية لشبونة املوقعة في  785دولة، وعدد مقاعد البرملان األوروبي 

عضوا،  751عدد أعضاء البرملان األوروبي بــــسبع مائة ووا د و مسون  2007ديسمبر  13

ى أن ال يتم  تعديل هذا العدد وال بموافقة املجلس األوروبي باإلجماع، وأن ال يزيد عدد عل

وهو الوضع  9،أعضاء كل دولة في البرملان عن ستة وتسعون عضوا وال يقل عن ستة أعضاء

 10.دولة 28القائم  اليا بعضوية 
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اء البرملان وبعد االنتهاء من وجراءات انتخاب أعضاء البرملان األوروبي، يقوم أعض

من بين أعضائه ملدة سنتين ونصف كما يقوم بانتخاب أربعة عشر نائبا  11بانتخاب الرئيس

للرئيس ملدة عام وا د، وهؤالء يشكلون مع الرئيس مكتب البرملان األوروبي الذي يعمل 

ويصنف أعضاء البرملان األوروبي  سب اتجاهاتهم السياسية وليس  12،تحت ودارة الرئيس

ية التي يحملونها، وينتمي األعضاء ونى  واني مئة  زب سياس ي ويشكلون سبع  سب الجنس

كتل سياسية أوروبية موزعة دا ل البرملان األوروبي  سب انتماءات األ زاب التي ينتمون 

وليها، ويشترط في األ زاب السياسية التي تشارك في انتخابات البرملان األوروبي أن يكون لها 

من  %3نات وطنية أو محلية على األقل وأن يحصل الحزب على نسبة أعضاء في أربع برملا

 13.أصوات النا بين في أربع دول أوروبية على األقل

كما يشترط أن يحترم الحزب املبادئ التي يقوم عليها االتحاد األوروبي، وهي ا ترام 

إن وهكذا ف الحرية والديمقراطية وا ترام  قوق اإلنسان و رياته األساسية ودولة القانون،

األ زاب السياسية األوروبية ليست لها اهتمامات بدولة وا دة وونما يمتد اهتمامها ونى 

أوروبا بأسرها، فهي التي تعبر عن اإلدارة السياسية للمواطنين األوروبيين  وتعبر عن الضمير 

ن بييالعام األوروبي، لذلك فإن هذه األ زاب هي دعوة عملية جادة لصهر املواطنين األورو 

في دولة أوروبية مو دة،  يث يجلس األعضاء في البرملان تبعا أل زابهم ومجموعاتهم 

 14.السياسية و ليس تبعا لجنسياتهم
 

 نظام عمل الربملان األوروبي املطلب الثاني:

يعقد البرملان األوروبي دوراته العادية السنوية في يوم الثالثاء الثاني من شهر مارس 

يعقد دورات استثنائية بناء على طلب أأللبية أعضاء البرملان أو بطلب من من كل عام، كما 

يجوز و  أعضائه.ولرئيس البرملان أن يدعوه لالنعقاد بناء على طلب ثلثي  15،اللجنة أو املجلس

أن يحضر أعضاء اللجنة األوروبية اجتماعات البرملان كما يجب أن يكون املجلس ممثال 

 16.كذلك في اجتماعات البرملان

تثناء باس-ألير أن العمل يجري على أن يعقد البرملان األوروبي دورة ملدة أسبوع كل شهر 

شهر أوت بمقره الدائم بستراسبورغ بفرنسا، وتصدر قرارات البرملان األوروبي باألأللبية 

املطلقة فيما عدا املسائل التي ينص فيها على  الم ذلك، مثل مسائل اعتماد امليزانية 
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ءلة ونى اللجنة أو ونى املجلس، والتي يشترط فيها أن يصدر البرملان قراراته توجيه املساو 

 17.بأأللبية ثلثي أعضائه املشتركين في التصويت بشرط تصويت أأللبية األعضاء

من القانون األوروبي املو د  يمارس أعضاء البرملان األوروبي  1-41طبقا للمادة 

جهزة االتحاد األوروبي، فال يتلقون أو أعمالهم باستقالل عن دولهم وعن مؤسسات و أ

يطلبون أية تعليمات أو توجيهات أو أوامر من أي دولة أو من أي جهاز في االتحاد، وال في 

وتكون  18،اإلطار الذي ترسمه معاهدات االتحاد وفي الحدود الواردة في هذه املعاهدات

ين، بجعلها سرية بأأللبية الثلثمناقشات البرملان األوروبي علنية ما لم يتخذ البرملان قرارا 

يساعد البرملان في قيامه بعمله أمانة عامة تتكون من أمين عام يتم تعيينه من طرم مكتب و 

ومجموعة من املوظفين الدائمين واملؤقتين،  يث يعمل بهذه األمانة العامة ما  19،البرملان

القانونية وودارة يزيد عن  مسة آالم موظف، وتتكون من مكتب األمين العام واإلدارة 

 املعلومات واالتصاالت وبعض اإلدارات األ رى.

لقد  ققت معاهدة لشبونة بخصوص تشكيلة البرملان األوروبي توازنا فعليا وذلك 

، La règle de la dégressivité proportionnelleباعتمادها لقاعدة التناقص النسبي 

 96 انية، على أن يكون الحد األقص ىبحيث تسمح لكل الدول بالتمثيل وفقا لكثافتها السك

 عضوا والحد األدنى في التمثيل ستة أعضاء.
 

 املبحث الثاني: اإلجراءات الالزمة إلصدار األعمال التشريعية

تتسم العملية التشريعية في االتحاد األوروبي بالتعقيد  يث يشترك في وصدار التشريع 

املجلس واللجنة، ويلعب املجلس الدور األساس ي عدة أجهزة في االتحاد منها البرملان األوروبي و 

في وقرار التشريعات دا ل االتحاد، أما البرملان األوروبي فقد أصبح يتمتع بسلطات كبيرة 

وقوية في العملية التشريعية دا ل االتحاد،  يث يشترك مع املجلس في وقرارا التشريعات 

ذلك من  الل مجموعة من اإلجراءات وأليرها من األعمال القانونية الصادرة عن االتحاد، و 

التشريعية التي منحت للبرملان بموجب معاهدات االتحاد األوروبي، بدءا من معاهدة  ونشاء 

، و مرورا بمعاهدتي أمستردام و نيس 1992املجموعة األوروبية ثم  معاهدة ماستريخت عام 

وقبل التطرق ونى التطورات التي جاءت بها معاهدة  2007،20وانتهاء بمعاهدة لشبونة 

لشبونة بخصوص اإلجراءات التشريعية، يجدر بنا معرفة هذه اإلجراءات وأهميتها في املثلث 

 املؤسساتي لالتحاد األوروبي.
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 املطلب األول: اإلجراءات الالزمة إلصدار األعمال التشريعية قبل معاهدة لشبونة

ربع وجراءات رئيسية هي وجراء االستشارة أو التشاور ووجراء تتمثل هذه اإلجراءات في أ

ونقوم فيما يلي بتناول كل وجراء من هذه  21.التعاون ووجراء املشاركة ثم وجراء الرأي املوافق

 اإلجراءات لنرى مدى سلطة البرملان األوروبي في العملية التشريعية. 

 NLA CONSULTATIO 22أوال: إجراء االستشارة أو التشاور 

يبدأ وجراء التشاور من اللجنة األوروبية،  يث تقوم اللجنة بإعداد التشريع املقترح، 

ويقوم بذلك عادة عضو اللجنة املختص الذي يلجأ ونى العديد من االستشارات سواء مع 

اإلدارات املختصة أو الخبراء أو القطاع الخاص أو الجماعات، ويعرض املشروع بعد وعداده 

 Une)تمده باألأللبية العادية، ويحمل اسم اقتراح من اللجنة على اللجنة لكي تع

Proposition) )ثم يحال مشروع القانون بعد ذلك ونى مجلس وزراء االتحاد، )املجلس ،

قتصادية اال واللجنةللنظر فيه، كما يلتزم املجلس من جانبه باستشارة البرملان األوروبي 

 . واالجتماعية

التي يتم بها صنع القرار في االتحاد األوروبي في أأللب ووجراء التشاور هو الطريقة 

بعد استشارة البرملان األوروبي يعود مشروع القانون مرة أ رى ونى املجلس لكي و ، األ وال

تتم مناقشته أوال في لجنة املمثلين الدائمين، بحيث تبدي كل دولة وجهة نظرها في مشروع 

لجنة، كما يتم عرضه على مجموعة من اللجان القانون من  الل ممثلها الدائم في هذه ال

املتخصصة دا ل لجنة املمثلين الدائمين. فإذا وافقت لجنة املمثلين الدائمين على مشروع 

القانون باإلجماع فإنه يعرض على جدول أعمال املجلس على أنه مسألة )أ(  يث يوافق 

روع القانون باإلجماع فإنه املجلس عليها بدون مناقشات. أما وذا لم توافق اللجنة على مش

يعرض على جدول أعمال املجلس على أنه مسألة )ب( مما يعني أنه يحتاج ونى كثير من 

 23.الدراسة واملناقشات في املجلس وتكون الكلمة األ يرة ألعضاء املجلس

ويسمح وجراء التشاور للبرملان األوروبي بإبداء رأيه و وجهة نظره في اقترا ات اللجنة، 

تطاع البرملان أن يلزم املجلس باستشارته قبل وصدار التشريع في كثير من املسائل وقد اس

املهمة كما في  الة التشريعات الخاصة بإقرار السياسة التجارية املشتركة، كما في  الة 

وعندما تنص املعاهدة على التزام املجلس باستشارة  مراجعة أسعار املنتجات الزراعية،

 -لحاالتفي هذه ا-فإن العمل الذي يتخذه املجلس بدون استشارة البرملان البرملان األوروبي، 

 يعتبر باطال قانونا.
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ومن جهة أ رى وذا قام املجلس بإد ال بعض التعديالت على القانون بعد استشارة 

البرملان، يشترط عليه أن يعيد استشارة البرملان مرة أ رى في هذه التعديالت، ووذا لم يفعل 

العمل باطال، وتطبق هذه القاعدة أيضا وذا قرر املجلس رأيا ألير الذي أقره ذلك يعتبر 

البرملان، فإنه يجب عليه كذلك أن يعيد استشارة البرملان من جديد  تى يقدم رأيه فيه، 

ومن أمثلة املجاالت التي يجب فيها استشارة البرملان األوروبي التشريعات املتعلقة بحقوق 

والقوانين الخاصة بتنسيق الضرائب الخاصة  24،االنتخابات البلديةالتصويت واملشاركة في 

بعمل السوق األوروبية املشتركة واملسائل الخاصة بالنظام األوروبي للبنوك املركزية وأليرها 

من املوضوعات الخاصة بالبيئة، ويشمل تطبيق وجراء التشاور  سب املعاهدة املنشئة 

ا نصت معاهدة ونشاء االتحاد األوروبي على تطبيقه بينم 25،مجاال 39للمجموعة األوروبية 

 26.في  التين فقط
 

 LA COOPERATIONثانيا: إجراء التعاون 

وأعادت التأكيد عليه  1987ظهر وجراء التعاون بموجب القانون األوروبي املو د لعام 

،  يث يسمح هذا اإلجراء للبرملان األوروبي 1997من معاهدة أمستردام لعام  252املادة 

باملشاركة في التطور التشريعي لالتحاد ويدعم سلطة البرملان األوروبي في مواجهة املجلس 

 واللجنة. 

نة هي صا بة الحق في املبادرة بتقديم االقتراح، ألير أن املجلس هو صا ب فاللج

 وجراء التعاون وفقا للمرا ل اآلتية: ويتمالكلمة األ يرة.  

 ؛املجلس وونىتقدم اللجنة اقترا ها ونى البرملان األوروبي  -1

ع أو بــدون ميقوم البرملــان األوروبي بــإبــداء رأيــه األوني في االقتراح ثم يحيلــه ونى املجلس  -2

 ؛تعديالت

ويرســـله ونى البرملان مع التعليل،  (Position commune)يقر املجلس الرأي املشـــترك   -3

وهنـــا يجـــب على البرملـــان في  الل ثالثـــة أشــــــــــــــهر أن يعطي رأيـــه بـــاملوافقـــة أو الرفض أو 

  ؛يقترح ود ال تعديالت جديدة على الرأي املشترك

ـــترك أ -4 ــ ــ ــ ــ ـــهر، فـإن وذا وافق البرملـان على الرأي املشـــ ــ ــ ــ ــ و لم يتخـذ أي قرار  الل الثالثـة أشـــ

  ؛املجلس يقر قانون طبقا للرأي املشترك
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وذا رفض البرملــــان بــــاألأللبيــــة املطلقــــة الرأي املشــــــــــــــترك، فــــإن املجلس ال يمكنــــه أن يقر  -5

  ؛قانون وال بإجماع

ـــترك،  -6 ــ ــ ــ ــ كمــا يمكن للبرملــان بــاألأللبيــة املطلقــة أن يقوم بــإد ــال تعــديالت على الرأي املشـــ

هـذه الحـالـة تقوم اللجنـة بـإعـادة دراســــــــــــــة املشــــــــــــــروع األصــــــــــــــلي  ســــــــــــــب التعـديالت  وفي

املقتر ة من طرم البرملان،  يمكنها أن تقر كل أو بعض هذه التعديالت ثم ترســـل رأيها 

ونى املجلس، ويمكن للمجلس أن يقبل املشروع األ ير  سب تعديالت اللجنة باألأللبية 

راح اللجنة طبقا للتعديالت املقدمة من البرملان املوصــوفة، كما يمكنه أن يعدل في اقت

والتي تم رفضــــــــــــــهـــــا من طرم اللجنـــــة، أو عن طريق ود ـــــال تعـــــديالت من طرفـــــه، وال 

 27.يستطيع املجلس أن يتخذ قراراته في الحالتين األ يرتين وال باإلجماع

طبقا للمواد  28وال يشمل تطبيق وجراء التعاون وال مجال االتحاد االقتصادي والنقدي

 من معاهدة املجموعة األوروبية. 106، 103، 102، 99
 

 CO-DECISIONثالثا: إجراء املشاركة في اتخاذ القرار 

كا في اتخاذ القرار يجعل البرملان شري واللجنةوجراء مشاركة البرملان األوروبي مع املجلس 

 وافق عليه البرملان للمجلس في وصدار التشريعات فأي تشريع ال يمكن أن يصدر وال وذا

 األوروبي. و قد كان يمر هذا اإلجراء قبل معاهدة لشبونة باملرا ل اآلتية:
 

تضــــــــــــــع اللجنــة األوروبيــة اقترا هــا وتقــدمــه ونى كــل من املجلس والبرملــان، وعنــدئــذ يتبنى  -1

املجلس رأيا مشـــــــتركا بعد الحصـــــــول على الرأي األوني للبرملان، ثم يقوم املجلس بإرســـــــال 

ــــباب التي أدت باملجلس ونى تبني ذلك الرأي، الرأي امل ــ ـــــحوبا باألســ ــ ـــترك ونى البرملان مصـ ــ ــ شـ

 ؛وتقوم اللجنة أيضا بإبالغ البرملان بموقفها كامال

ـــترك، وذا وافق البرملـان على الرأي  -2 ــ ــ ــ ــ ـــهر من وبالغ البرملـان بـالرأي املشـــ ــ ــ ــ ــ وفي  الل ثالثـة أشـــ

 للرأي املشترك.املشترك أو لم يتخذ أي قرار، يقر املجلس القانون وفقا 

وذا أعلن البرملـــان بـــأنـــه ينوي رفض الرأي املشــــــــــــــترك فيتعين عليـــه وبالغ املجلس بـــذلـــك  -3

 ؛ويستطيع املجلس أن يدعو ونى انعقاد لجنة توفيق لشرح موقفه

ــــليم النص املعدل ونى  -4 ــ ــ ــ ـــترك، فيجب عليه تسـ ــ ــ ــ وذا اقترح البرملان تعديالت على الرأي املشــ

 ؛لجنة وبداء رأيها في هذه التعديالتاللجنة وونى املجلس ويجب على ال
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وفي  الل ثالثة شــــــــــــهور من تاريخ و الة تعديالت البرملان ونى املجلس، وذا وافق املجلس  -5

على هــذه التعــديالت بــاألأللبيــة املوصــــــــــــــوفــة يقر القــانون، ويكون وجمــاع املجلس مطلوبــا 

 .إلقرار التعديالت التي لم توافق عليها اللجنة

لقــانون بــالطريقــة الســــــــــــــــابقــة، يــدعو رئيســــــــــــــــا املجلس والبرملــان ونى ووذا لم يقر املجلس ا

 انعقاد لجنة التوفيق.

تتشــــــكل لجنة التوفيق من عدد متســــــاو من أعضــــــاء املجلس وأعضــــــاء البرملان األوروبي،  -6

كما تشـــترك اللجنة في أعمال هذه اللجنة وتحاول التوصـــل ونى اتفاق على نص مشـــترك 

 ؛في  الل ستة أسابيع من انعقادها

ـــــام فترة  -7 ـــــابيع من انعقادها، تضــ ـــــتة أســ ـــتركا  الل ســ ــ ـــــا مشــ وذا أقرت لجنة التوفيق نصــ

املطلقة  باألأللبية والبرملانســــــــــتة أســــــــــابيع أ رى يقوم فيها املجلس باألأللبية املوصــــــــــوفة 

وقرار القانون طبقا للنص املشـــترك. فإذا فشـــل املجلس أو البرملان في تحقيق ذلك، فإن 

 ؛يصدر ولنالقانون يعتبر مرفوض 

وذا لم تتوصـــــــــل لجنة التوفيق ونى اتفاق  الل ســـــــــتة أســـــــــابيع  ول نص مشـــــــــترك، فإن  -8

 29.مرفوض ويعتبر القانون لن يقر 
 

أما عن املجاالت التي ينطبق عليها وجراء املشاركة في اتخاذ القرار، فهي تشمل  رية 

والتنمية   ركة العمال بين دول االتحاد وونشاء وودارة السوق الدا لي والبحث العلمي

و ماية املستهلك والتعليم والتدريب والثقافة والصحة والتأمين االجتماعي والبيئة 

والتشريعات الخاصة باالتحاد االقتصادي والنقدي، وتوسيع عضوية االتحاد بحيث يقبل 

انضمام دول جديدة ونى عضوية االتحاد األوروبي، واملواطنة والتوظيف واملواصالت 

 30.قليمي األوروبي ومنع التمييز على أساس الجنسيةندوق التنمية اإلصو 

املشاركة في اتخاذ القرار يشكل تقدما للديمقراطية دا ل مؤسسات االتحاد  ووجراء

األوروبي  يث يجعل البرملان األوروبي يشارك على قدم املساواة مع املجلس في وصدار 

املوافقة الرسمية للبرملان  التشريعات األوروبية، فأي عمل قانوني ال يمكن وقراره بدون 

. كما أن هذا اإلجراء يعطي الحق للبرملان األوروبي في أن يعدل أو يرفض واملجلساألوروبي 

فإنه يعطي البرملان األوروبي نفس السلطات املمنو ة للمجلس في  وبذلكمشاريع القوانين، 

 31.من األعمال القانونية األوروبية وأليرهامجال التشريعات 
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ن وجراء املشاركة يتشابه في كثير من الوجوه مع وجراء التعاون، ألير أنه أ ويال ظ

يختلف عنه في أنه طبقا إلجراء املشاركة يستطيع البرملان األوروبي أن يرفض نهائيا رأي 

يمكن أن يصدر  وال املجلس، وذ يملك البرملان األوروبي  ق االعتراض على رأي املجلس، 

ة عليه رسميا من طرم البرملان األوروبي واملجلس معا، في  ين وافقالقانون وال وذا تمت امل

يستطيع املجلس عند تطبيق وجراء التعاون أن يتغلب على رفض البرملان األوروبي وذا اتخذ 

 قراره باإلجماع.
 

 L’AVIS CONFORME 32رابعا: إجراء الرأي املوافق

يعتبر وجراء الرأي املوافق من أهم سلطات البرملان األوروبي باإلضافة ونى وجراء 

لهذا اإلجراء يتعين على املجلس أن يأ ذ موافقة البرملان األوروبي  وطبقا، والتعاون املشاركة 

 قبل أن يفصل في أي مسألة جوهرية تتعلق باالتحاد األوروبي.

وافق هي نفسها التي يأ ذها وجراء املشاركة، ألير فاملرا ل التي يأ ذها وجراء الرأي امل

أن الفارق الو يد بينهما هو أن البرملان األوروبي في الرأي املوافق ال يمكنه وضافة أية 

 تعديالت على اقتراح املجلس، بل له الحق في قبوله كامال أو رفضه كامال.

در تاني ال يمكن أن يصويتم قبول االقتراح باألأللبية املطلقة ألعضاء البرملان، وبال

 33.التشريع في هذه الحاالت وال بعد موافقة البرملان األوروبي

 34،مجاالت ستويشمل تطبيق وجراء الرأي املوافق وفقا ملعاهدة املجموعة األوروبية 

وهكذا فإن وجراء الرأي املوافق يمنح  35،ومجالين فقط في معاهدة نشاء االتحاد األوروبي

تلك السلطة أكثر تميزا عن السلطات  ويجعلطة مطلقة في الرفض البرملان األوروبي سل

كز مر  ويقوي للبرملان سلطات واسعة في تعطيل صدور العمل  ويعطياأل رى للبرملان، 

 البرملان في مواجهة املجلس، بل يجعله في بعض األ يان في مركز أقوى من املجلس. وسلطات
 

  املطلب الثاني: اإلجراءات التشريعية يف ضوء معاهدة لشبونة  

منحت االتفاقية األوروبية املتتالية للبرملان األوروبي العديد من السلطات 

واال تصاصات، وذ لم يكن في البداية للبرملان األوروبي دور تشريعي بمعنى الكلمة بل كان 

وتخصيصه باملشاركة في  1986و د عام استشاريا، ونى ألاية مجيء القانون األوروبي امل

العملية التشريعية، من  الل نصه على وجراء التعاون الذي يمنح للبرملان الحق في قراءة 

أولية ملقتر ات اللجنة ووعطاء رأيه فيها مرفقا بطلب تعديالت، و ظل على ذلك الحال ونى 
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راكة في التشريع من و التي نصت على وجراء الش 1993أن جاءت معاهدة ماستريخت عام 

طرم البرملان في مجاالت محددة، وهو ما أهله ونى نفس مرتبة املجلس بخصوص التشريع 

 في املجاالت املحددة  صرا.

ومع د ول معاهدة أمستردام  يز النفاذ توسعت مجاالت تطبيق وجراء الشراكة ونى 

 الت تطبيق وجراءالتوسع التدريجي ملجا وتواصلميادين أ رى كانت  كرا على املجلس، 

الشراكة مع معاهدة نيس التي  صرت نطاق تطبيق وجراء التعاون في مجال االتحاد 

 36.فقط والنقدياالقتصادي 

ألغي وجراء التعاون نهائيا،  يث تم  2007ديسمبر  13وبتوقيع معاهدة لشبونة في 

 73وأصبح يشمل أكثر من  37تعميم وجراء الشراكة، الذي تحول ونى وجراء تشريعي عادي

مما دعم أكثر سلطة البرملان األوروبي،  صوصا مع توسيع مجال تطبيق األأللبية  38،مجاال

املوصوفة ونى قرابة  مسون مجاال جديدا بغية تسهيل اتخاذ القرارات في وطار أوروبي 

م اوبذلك أصبح البرملان األوروبي وون صح التشبيه عبارة عن ألرفة سفلى في نظ 39،موسع

متساويتين، فالبرملان يمثل مواطني االتحاد واملجلس  Bicaméralبرملاني يتشكل من ألرفتين 

 الذي هو بمثابة الغرفة العليا يمثل الدول.

وتجدر اإلشارة ونى أن معاهدة لشبونة قد أجرت بعض التعديالت على كيفية تطبيق 

تم تدعيم سلطات البرملان  في اتخاذ القرار دا ل مؤسسات االتحاد، أين 40وجراء املشاركة

وبدائه الرأي قبل  وكذامن  الل منحه الحق في قراءة أونى ملقترح اللجنة، بدل املجلس 

 املجلس.   

اتفاقية لشبونة على أنه وذا أقرت املعاهدة وصدار قانون  من 294وقد نصت املادة 

 وفقا لإلجراء التشريعي العادي فإنه يتعين تطبيق اإلجراءات التالية:
 

 ونى البرملان األوروبي واملجلس وتحيلهتقترح اللجنة األوروبية مشروع القانون  -1

 (Première Lecture) القراءة األولى

 ؛ونى املجلس ويحيلهيعطي البرملان رأيه في القانون فيما يعرم بالقراءة األونى  -2

 ؛روبيالبرملان األو وذا وافق املجلس على رأي البرملان األوروبي، يصدر القانون وفقا لرأي  -3

وذا لم يوافق املجلس على رأي البرملــــــان األوروبي فــــــإنــــــه يعطي رأيــــــه في القراءة األونى،  -4

ــــبــاب التي دفعتــه ونى  وعلىونى البرملــان،  ويحيلــه ــ ــ ــ ــ املجلس أن يعلم البرملــان كــذلــك بــاألســ
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اتخــــاذ موقفــــه من القراءة األونى للقــــانون، كمــــا تعلم اللجنــــة أيضـــــــــــــــــا البرملــــان األوروبي 

 ؛بموقفها من القراءة األونى

 (Deuxième Lecture)القراءة الثانية 

 في  الل ثالثة أشهر من و الة القانون ونى البرملان من املجلس، فعلى البرملان األوروبي وما:  -5
 

أن يوافق على رأي املجلس في القراءة األونى أوال يتخذ أي قرار، عندئذ يصــــدر  -أ

 ؛القانون طبقا لرأي املجلس

يرفض البرملــــان بــــاألأللبيــــة املطلقــــة رأي املجلس في القراءة األونى للقــــانون، أن  -ب

 ؛وهنا ال يمكن للمجلس أن يصدر القانون، ويعتبر القانون كأن لم يكن

أن يـــــد ـــــل بـــــاألأللبيـــــة املطلقـــــة بعض التعـــــديالت على رأي املجلس في القراءة  -ج

ي لجنــة لكي يبــداألونى للقــانون، وعليــه أن يحيــل النص املعــدل ونى املجلس وال

 كل منهما رأيه في هذه التعديالت.

في  الل ثالثة أشهر أ رى من و الة تعديالت البرملان، فعلى املجلس املنعقد باألأللبية  -6

 املوصوفة وما:

 أن يوافق على هذه التعديالت، وبالتاني يصدر القانون. -أ

أال يوافق على كــــل تعــــديالت البرملــــان. وفي هــــذه الحــــالــــة يتعين على رئيس املجلس  -ب

باالتفاق مع رئيس البرملان الدعوة النعقاد لجنة التوفيق في  الل ســــــــتة أســــــــابيع. 

 واملوافقة باإلجماع للمجلس مطلوبة إلقرار التعديالت التي لم توافق عليها اللجنة.  

 مرحلة التوفيق:

ة في اللجن وتشــــارك والبرملانفيق من عدد متســــاو من أعضــــاء املجلس تتكون لجنة التو  -7

ـــترك بين البرملان  وتحاول أعمالها،  ــ ـــــل ونى اتفاق مشــ ك  ول نص مشـــــــتر  واملجلسالتوصــ

ل ســـتة املطلقة للبرملان، في  ال واألأللبيةباألأللبية املوصـــوفة للمجلس  وذلكللقانون، 

هذا االتفاق على أساس رأي البرملان األوروبي  ويكون أسابيع من تاريخ دعوتها لالنعقاد. 

 ؛في القراءة الثانية للقانون  واملجلس

وذا لم تتوصـــــل لجنة التوفيق ونى اتفاق  الل ســـــتة أســـــابيع من دعوتها لالنعقاد، فلن  -8

 مرفوض. ويعتبر يصدر القانون 
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 :(Troisième Lecture)القراءة الثالثة 

 الل املهلة الســـابقة، تتاح فترة ســـتة أســـابيع وذا أقرت لجنة التوفيق النص املشـــترك  -9

أ رى يقوم فيها املجلس باألأللبية املوصـــــــــــــوفة والبرملان باألأللبية املطلقة وقرار القانون 

 في لجنة التوفيق. واملجلسطبقا للنص املشترك املتفق عليه من البرملان 

 تبر ويعووذا فشــــــــــــــــــل املجلس أو لبرملــــان في تحقيق تلــــك املوافقــــة فــــإن القــــانون لن يقر 

 ؛مرفوضا

يجوز تمديد فترة الثالثة أشهر والستة أسابيع السابقة املنصوص عليها ملدة شهر آ ر  -10

 آ رين كحد أقص ى بناء على اقتراح من البرملان أو املجلس. وأسبوعين

التشــــــــــــاور وجراءات تشــــــــــــريعية  ووجراءكما جعلت املعاهدة كل من وجراء الرأي املوافق 

التي ال تشترط فيها املعاهدة وجراء  واملجاالتأين اإلجراء األول يشمل الحاالت   اصة،

تشــــريعيا عاديا، أي تلك الحاالت التي ال يتمتع البرملان فيها بســــلطة التعديل، بل يملك 

ـــــر وقد( Véto)االعتراض فيها  قه الكامل في  ــ ــ ــ ـــبيل الحصـ ــ ــ ــ ــ في املجاالت  41جاءت على سـ

 التالية:

تعيين اللجنـــة  -( 07تعليق بعض الحقوق النــــاجمــــة عن االنضــــــــــــــمــــام لالتحــــاد )املــــادة  -

رفض الحضــــــــــــــور  لتعـــديـــل  -( TFUEمن 25-19محـــاربـــة التمييز )املـــادة  -( 17)املـــادة 

ـــــيط )املادة  -(TFUE 48املعاهدات )املادة  ( 48تفعيل اإلجراء الخاص بالتعديل البسـ

ــــمــــام لالتحــــاد )املــــادة  - ــ ــ ــ ــ ــــحــــاب من البرملــــان )املــــادة  -( 49االنضــ ــ ــ ــ ــ التعــــاون  -( 50االنســ

ـــــازي في املجـال الجزازي )املـادة  ــ ــ ــ ــ محـاربـة الجريمـة العـابرة للحـدود   -( TFUE 82القضــ

ـــــات النيـــابـــة العـــامـــة األو  -( TFUE 83)املـــادة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيع ا تصــ ــ ــ ــ ــ  86روبيـــة )املـــادة توســ

TFUE)؛ 

وجراءات تو يد انتخاب النواب األوروبيين  -( TFUE  218االتفاقيات الدولية )املادة  -

 311وجراءات تنفيـــذ نظـــام التمويـــل الخـــاص االتحـــاد )املـــادة  -( TFUE 223)املـــادة 

TFUE )-  املادة( 383اإلطار املاني للســــنوات TFUE )-  املوافقة بإجراء تعاون مدعم

تفعيل الشـــرط  -( TFUE 329تثناء الســـياســـة الخارجية و األمن املشـــترك )املادة باســـ

 (. TFUE 352املرن املتعلق با تصاصات االتحاد و الدول )املادة 

وبخصـــــــوص وجراء التشـــــــاور فقد اشـــــــترطت معاهدة لشـــــــبونة ولزامية مشـــــــاورة البرملان 

 نذكر من بينها: ميدانا، 50األوروبي في  قرابة 
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  املــادة العــادي اإلجراءات املتعلقــة بــالتعــديــل(23(. )املــادة 48 TFUE )-  الحمــايــة

التعاون اإلداري في مجال الحريات،  -الســـياســـية والقنصـــلية للمواطنين األوروبيين

ـــــن،  ــ ـــــة واألمـ ــ ـــــدالـ ــ ـــعـ ــ ــ ـــــادة والـ ــ ـــوء  -(TFUE 74)املـ ــ ــــجـــ ــ ـــــلــ ــ ـــــرة والـ ــ ــــجـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــة الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــــيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ

 ( TFUE 81ي)املادة التعاون القضازي في املجال املدن -( 78،77TFUEاملادة)

  املادة( 95سياسة النقل TFUE.) 

و وذا أقر املجلس عمال تشريعيا يخضع لهذا اإلجراء دون الرجوع ونى البرملان، فإن 

(، و قد 42تصرفه يعد باطال، و يخضع لإللغاء من طرم محكمة العدل األوروبية)

ـــــادر في  ــ ــ ــ وجراء   يث قررت )ون 431980أكتوبر  29أكدت على ذلك في  كمها الصـ

االســــــــــــــتشــــــــــــــــارة هو الــذي يســــــــــــــمح للبرملــان األوروبي بــاملشــــــــــــــــاركــة الفعليــة في التطور 

التشريعي للمجموعة األوروبية، و يشكل هذا اال تصاص عنصرا أساسيا للتوازن 

دا ل املثلث املؤســـــــســـــــاتي للمجموعة، و وجراء التشـــــــاور هو وجراء جوهري ال ألنى 

ــــوص عليهـــا في املعـــاهـــدة ــ ــ ــ ــ ، و يترتـــب على عـــدم ا ترام ذلـــك عنـــه في الحـــاالت املنصــ

 44.اإلجراء، بطالن العمل الذي ينتج عن ذلك(

كانت هذه أهم التعديالت التي جاءت بها معاهدة لشبونة بخصوص تطوير اإلجراءات 

الالزمة إلصدار األعمال التشريعية، والتي كانت كلها تصب في  انة تطوير عمل املؤسسة 

التعديالت على الجانب اإلجرازي فقط، بل مست كذلك التشريعية، ولم تقتصر هذه 

 ا تصاصات البرملان األوروبي وهو ما سنأتي لتناوله في املطلب الثالث.
 

 الربملان األوروبي   وسلطاتاملطلب الثالث: اختصاصات 

شهد البرملان األوروبي العديد من التعديالت على مستوى اال تصاصات والسلطات 

عاهدات األوروبية املتعاقبة، وقد جاءت كل هذه التعديالت لتكريس املمنو ة له بموجب امل

الديمقراطية، وتمثيل املواطن األوروبي في كافة هياكل ومؤسسات االتحاد األوروبي، لذا 

سوم نبحث تأثير مدى توسع اال تصاصات على هذا الجهاز انطالقا من بحث اال تصاصات 

، وما ألحقت بها معادة لشبونة من تعديالت قصد التشريعية والسياسية واملالية للبرملان

 تطويره.
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 الفرع األول: السلطات التشريعية للربملان األوروبي     

 أوال: سلطة البرملان في إصدار التشريعات باملشاركة مع املجلس

كما رأينا سابقا فإن البرملان األوروبي يملك سلطة مشاركة املجلس في اال تصاصات 

قدم املساواة، كما يحق له االعتراض على قرارات املجلس بأن يطلب منه  التشريعية على

 وعادة بحث املوضوع من جديد مرة أ رى.

ووجراء مشاركة البرملان مع املجلس في اتخاذ القرار يمثل تقدما  قيقيا للديمقراطية 

وصدار ار و دا ل االتحاد األوروبي،  يث يخلق توازنا بين البرملان األوروبي واملجلس في وقر 

. ملجلسواالتشريعات األوروبية، فأي نص ال يمكن وقراره بدون املوافقة الرسمية للبرملان 

 يملكو وكذلك فإن هذا اإلجراء يعطي الحق للبرملان في أن يعدل أو يرفض مشاريع القوانين 

 45.التشريعات االتحادية ووقرار البرملان نفس السلطات املمنو ة للمجلس في مجال وضع 
 

 ثانيا: ضرورة موافقة البرملان على إبرام املعاهدات الدولية

يملك البرملان األوروبي سلطة املوافقة على املعاهدات الدولية التي يبرمها املجلس، وال 

تعتبر هذه املعاهدات نافذة وال بعد تصديق البرملان األوروبي عليها، وقد أقرت هذه السلطة 

ملجموعة األوروبية و على ذلك يجب أن يؤ ذ رأي البرملان من معاهدة ا 300للبرملان املادة 

األوروبي في جميع املعاهدات الدولية التي يبرمها االتحاد األوروبي، بحيث يجب على املجلس 

أن يحيل االتفاقية ونى البرملان األوروبي ويحدد له أجال معينا لكي يبدي رأيه فيها، وفي  الة 

 ألجل املحدد يستطيع املجلس أن يفصل في املوضوع.عدم وبداء البرملان ر أيه في ا

ألير أنه وبتوسيع معاهدة لشبونة مجاالت تطبيق وجراء الرأي املوافق للبرملان األوروبي، 

 46.أصبحت موافقة البرملان ولزامية بالنسبة لجميع املعاهدات الدولية التي يبرمها االتحاد

 بعد موافقة البرملان األوروبي عليها فال يمكن للمجلس التصديق على معاهدة دولية وال 

مسبقا، وبذلك دعمت سلطة البرملان األوروبي وأصبح مجال تد له يشبه لحد بعيد 

وهو ما يؤكد أن األ كام الجديدة التي جاءت بها معاهدة لشبونة تهدم  47،البرملانات الوطنية

     48.ونى تطوير البرملان األوروبي
 

 في توجيه األسئلةحق البرملان األوروبي  ثالثا:

يحق للبرملان أن يوجه أسئلة شفاهية أو مكتوبة ونى اللجنة األوروبية وونى املجلس في 

أي شأن يتعلق با تصاصهما، ويمكن هذا األسلوب للبرملان سلطة مراقبة تطور سياسة 
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األوروبي بوجه عام بخصوص موضوعات معينة، األمر الذي يمكن البرملان من  االتحاد

التعليق على األمور عند  دوثها بدال من وتباع سياسة التحقيق الال ق بعد وقوع املشكلة، 

كما يحق للبرملان األوروبي أن يطلب ونى اللجنة أن تحيل وليه اقترا ا معينا لوضع تشريع 

زم لتحقيق أهدام و مصالح االتحاد أو لتنفيذ معاهدات و قوانين أوروبي في موضوع معين ال 

اإلتحاد األوروبي، وقد أكدت معاهدة لشبونة على هذا اإلجراء من  الل النص على ذلك 

 230.49في املادة 
 

 الثقة عن أعضاء اللجنة األوروبية وسحبرابعا: حق البرملان األوروبي في توجيه اللوم 

بتوجيه اللوم وسحب الثقة من اللجنة أو من أ د أعضائها، يحق للبرملان أن يقوم 

ويجب أن يقدم طلب اللوم أو سحب الثقة من عشر أعضاء البرملان على األقل أو من قبل 

ويجب أن يوافق على طلب اللوم أو سحب الثقة ثلثا األعضاء املشتركين  50، زب سياس ي

فإذا  دث ذلك وجب على اللجنة  51،في التصويت بشرط تصويت أأللبية أعضاء البرملان

 األوروبية أن تستقيل. 

وسلطة البرملان األوروبي في هذا الشأن سلطة قوية يمارسها في مواجهة اللجنة 

األوروبية، وتؤدي ونى قيام اللجنة بأعمالها على أ سن وجه  شية حجب الثقة عنها من 

الثقة عن اللجنة األوروبية البرملان، وقد  دث ذلك عندما قام البرملان األوروبي بحجب 

بسبب اتهامها بالفساد وسوء  1999جانفي عام  4في  SANTER  52 برئاسة السيد سانتير 

، وتم تعيين لجنة 1999مارس  16اإلدارة، مما اضطرها ونى تقديم استقالتها الجماعية في 

 ي.انجديدة برئاسة السيد رومانو برودي الذي شغل فبما بعد منصب رئيس الوزراء اإليط

وقد أكدت معاهدة لشبونة على  ق البرملان في سحب الثقة  يث نصت على ذلك في 

ويزيد  53األمر الذي يدعم ا تصاص البرملان وهو  234 واملادة 17الفقرة الثامنة من املادة 

 من سلطته. 
 

 الفرع الثاني: سلطات الربملان األوروبي يف جمال الرقابة السياسية

 األوروبي في مجال الرقابة السياسية اال تصاصات اآلتية:يباشر البرملان 

قدم بعد كل اجتماع عن الت وتقريرايتلقى البرملان األوروبي تقريرا ســــــــــــنويا من املجلس  أوال:

الـــذي تم في االتحـــاد، كمـــا يحق للبرملـــان أن يوجـــه أســــــــــــــئلـــة شــــــــــــــفويـــة أو مكتوبـــة ونى الوزراء 

 54؛أعضاء املجلس
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ــــاء اللجنة، يملك البرملان الح ثانيا: ــ ــ ــ ــ ـــــئلة ونى أعضــ ــ ــ ــ هذه  اإلجابة على وتكون ق في توجيه األســـ

 في الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي.    وتنشر ة أو كتابة ياألسئلة شفاه

يكون للبرملـــــان األوروبي الحق في منـــــاقشــــــــــــــــــة التقـــــارير التي تقـــــدمهـــــا اللجنـــــة على نشــــــــــــــــــاطهـــــا 

رملان لإلجابة عما يوجه وليهم من ( و يمكن دعوة أعضــــاء اللجنة للمثول أمام الب55الســــنوي)

أســــــــــــــئلـة و لتقـديم مـا يطلـب وليهـا تقـديمـه من ويضـــــــــــــــا ـات، ويملـك البرملـان ممـارســـــــــــــــة نفس 

اال تصـــــــــــاص في مواجهة املجلس كما يتلقى من اللجنة تقريرا شـــــــــــهريا  ول تنفيذ امليزانية، 

وروبية لجنة األ كما أن للبرملان األوروبي الحق في التصويت على االقتراع بحجب الثقة عن ال

ـــــاء البرملـــان  ــ ــ ــ ــ ــ ـــدر قرار البرملـــان هنـــا بـــأأللبيـــة ثلثي أعضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــائهـــا، ويجـــب أن يصـ ــ ــ ــ ــ أو في أ ـــد أعضــ

املشـتركين في التصـويت، وسـلطة البرملان األوروبي في هذا الشـأن تعتبر سـلطة قوية يمارسها 

في مواجهة اللجنة األوروبية فضــــــــــــــال عن موافقة البرملان ضــــــــــــــرورية لتعيين أعضــــــــــــــاء اللجنة 

ـــهاور  ــ ـــماع  56،ئيسـ ــ ـــــيا آ ر للبرملان يتمثل في سـ ـــــياسـ ــــبونة  قا سـ ـــــافت معاهدة لشــ كما قد أضـ

املجلس األوروبي، واملجلس وفقــــا لم كــــام املنصــــــــــــــوص عليهــــا في النظــــام الــــدا لي للمجلس 

 57؛األوروبي و كذا املجلس
 

ألســـاســـية ا والخياراتتتشـــاور رئاســـة املجلس مع البرملان األوروبي في األوجه الرئيســـية  ثالثا:

ـــتركة،  واألمنيةللســـــــياســـــــة الخارجية  ــ وعالم  بويجوجهة نظر البرملان في االعتبار  وتؤ ذاملشــ

ـــــة  ــ ــ ــ ــ ـــطة الرئاسـ ــ ــ ــ ــ  واألمنيةعن تطورات الســــــــــــــياســــــــــــــة الخارجية  واللجنةالبرملان بانتظام بواســـ

ـــتركة،  ـــ ويقدمللبرملان أن يوجه أســــئلة في هذا الصــــدد ونى املجلس  ويمكناملشـ يات، له توصـ

 والــدفــاعلبرملــان األوروبي بمتــابعــة هــذه األمور من  الل لجنــة الشــــــــــــــؤون الخــارجيــة ا ويقوم

   ؛في البرملان األوروبي واألمن
 

موافقـة البرملـان األوروبي على تعيين أعضـــــــــــــــاء اللجنـة وذ يملـك ســــــــــــــلطـة املوافقـة على رابعا: 

ـــــاءتعيين رئيس  ــ ــ اللجنة األوروبية، وقد نص في البداية على هذه الســــــــــلطة التصــــــــــريح  وأعضـ

، والذي قرر أنه يجب موافقة 1983جوان  19الرســــــــــمي  ول االتحاد األوروبي الصــــــــــادر في 

 البرملان األوروبي على تعيين رئيس اللجنة.
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يتم عرضــه  58الحكوماتفبعد أن يتم ترشــيح رئيس اللجنة من قبل مجلس راســاء الدول و 

ـــــائه، ثم بعد ذ وذلكالبرملان األوروبي للموافقة على تعيينه على  ــ ــ لك باألأللبية املطلقة ألعضـ

 األوروبية. والحكوماتيصدر القرار بتعيينه مجلس راساء الدول 

وقد أ دثت معاهدة لشـــــــــــبونة تغييرا على كيفية تعيين رئيس اللجنة  يث نصـــــــــــت على أنه 

جلس األوروبي وبـــاألأللبيـــة املوصــــــــــــــوفـــة بـــاقتراح أ ـــذا بنتـــائج االنتخـــابـــات البرملـــانيـــة يقوم امل

مترشــــــــــــــحـا لرئـاســـــــــــــــة اللجنـة على البرملـان األوروبي، ليتم انتخـابـه من طرم البرملـان بـاألأللبية 

وفي  الة عدم قبوله يقترح املجلس مترشحا جديدا وذلك  الل شهر،  59،املطلقة ألعضائه

ت البرملــان األوروبي من ونال ظ هنــا مقــارنــة مع الوضــــــــــــــع الحــاني أن معــاهــدة لشــــــــــــــبونــة مكنــ

ـــــية جديدة  ــ ــ ــ ـــــياسـ ــ ــ ــ ــــلطة سـ ــ ــ ــ ـــا موافقة البرملان  وهيســ ــ ــ ــ ــ انتخابه لرئيس اللجنة. كما منحت أيضـ

األوروبي على تعيين أعضـــــــــــــــاء الجنــة األوروبيــة عن طريق االنتخــاب بــاملوافقــة، وهكــذا يجـب 

 سموافقــة البرملــان األوروبي على تعيين أعضـــــــــــــــاء اللجنــة األوروبيــة، فبعــد أن يتم تعيين رئي

اللجنة، يقوم املجلس األوروبي بالتشـــــــاور مع هذا األ ير بشـــــــأن ترشـــــــيح أعضـــــــاء اللجنة، ثم 

ــــويت عليهم  ــ ــ ــــوية اللجنة على البرملان لكي يتم التصـ ــ ــ ـــــحين لعضـ ــ ـــخاص املرشــ ــ ــ يتم عرض األشــ

باألأللبية املطلقة ألعضـــاء البرملان، و يوافق البرملان على جميع أعضـــاء اللجنة جملة وا دة 

ة عليهم جملة وا دة، و بعد موافقة البرملان األوروبي على أعضـــــــــاء اللجنة أو يرفض املوافق

 60؛باالنتخاب، يقوم املجلس األوروبي باألأللبية املوصوفة بتعيين اللجنة
 

يحق للبرملان األوروبي تشـــــــــكيل لجنة تحقيق مؤقتة بناء على طلب ربع أعضـــــــــائه، خامسااااااااا: 

بســـــــــــوء اإلدارة أو بانتهاك قانون املجموعة األوروبية، بشـــــــــــرط  االدعاءاتوذلك للتحقيق في 

محل تحقيق أمام محكمة العدل األوروبية، وتنقضــ ي اللجنة فور  االدعاءاتأال تكون هذه 

 61؛تقديم تقريرها ونى البرملان األوروبي
 

 سادسا: تعيين وسيط برملاني للتحقيق في الشكاوى التي تقدم إلى البرملان األوروبي

يحق ألي مواطن من مواطني االتحاد األوروبي وألي شــــــــــــــخص طبيعي أو معنوي مقيم أو له 

مكتب مســــــجل في و دى الدول األعضــــــاء أن يقدم شــــــكوى ونى البرملان األوروبي في موضــــــوع 

 62.عليه بطريقة مباشرة ويؤثر يد ل في ميادين نشاط االتحاد األوروبي 
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وتقدم هذه الشــــــــــــكوى ونى وســــــــــــيط برملاني منتخب من طرم البرملان، شــــــــــــرط أن تكون هذه 

تتعلق بســــــــــوء تصــــــــــرم و دى مؤســــــــــســــــــــات االتحاد األوروبي في تنفيذ أنشــــــــــطتها،  الشــــــــــكاوى 

باســـتثناء محكمة العدل األوروبية واملحكمة االبتدائية، فإذا تبين للوســـيط أن هناك ســـوء 

ختصــــة التي يجب عليها أن ترد على املحقق  الل ثالثة تصــــرم أ ال األمر ونى املؤســــســــة امل

ـــــة املعنية،  ــ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ــ ـــــيط تقريرا بذلك ونى البرملان، وونى الهيئة أو املؤسـ ــ ــ ــ ـــهر، ويرفع الوسـ ــ ــ ــ ــ  يتمو أشـ

و طار الشـــــاكي بنتائج التحقيق، كما يقدم تقريرا ســـــنويا بنتائج التحقيقات التي أجراها ونى 

 63.البرملان األوروبي

العـامـة لوظيفة  والشــــــــــــــروطاألوروبي يتم وضــــــــــــــع القـانون األســـــــــــــــاســــــــــــــ ي من البرملـان  وبمبـادرة

 املجلس.  وموافقةبعد أ ذ رأي اللجنة  وذلكالوسيط طبقا لإلجراء التشريعي العادي 
 

 الفرع الثالث: توسع سلطة الرقابة املالية للربملان األوروبي  

 تتمثل الرقابة املالية للبرملان األوروبي في السلطات اآلتية:

وقرار مشــــــــــروع امليزانية الخاصــــــــــة باالتحاد األوروبي. وتد ل امليزانية  يز النفاذ بمجرد  أوال:

وقرارها من البرملان األوروبي، ويتم ذلك عادة في شـــــــــــهر ديســـــــــــمبر من كل عام، و ينئذ يكون 

 64؛لالتحاد مصادره املالية التي يحتاجها في العام التاني
 

ونى  و التهاو يحق للبرملان اقتراح تعديالت على امليزانية أو وجراء تعديالت على امليزانية ثانيا: 

املجلس إلقرارها، كما يحق للبرملان أن يرفض امليزانية ككل. وتصـــدر قرارات البرملان في هذا 

ــــيع وجراء  ــ ــ ــ ــ ـــــبح البرملان وبتوســ ــ ــ ــ ــــبونة فقد أصـــ ــ ــ ــ ــ ـــــأن بأأللبية الثلثين، بينما في معاهدة لشــ ــ ــ ــ ــ الشـ

ـــــراك ــ ــ ــ ــــإنه  تى وون لم يقر املجلس على التعديالت بعد 314ة وتطبيقا لنص املادة الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، فـ

ــــوات املعبر  ــ ــ ـــــائه، وبثالثة أ ماس األصـ ــ االتفاق في لجنة املوافقة يمكن للبرملان بأأللبية أعضــ

 65؛يوما من تاريخ قرار املجلس 14عنها املصادقة على امليزانية  الل اآلجال املحددة بـ
 

 التيو ان األوروبي على ميزانية االتحاد من  الل لجنة امليزانية في البرملان يشــــــرم البرملثالثا: 

ـــــرم على جميع بنود امليزانيــة من اإليرادات  ــ ــ ــ ـــــادر شـــ ــ ــ ــ ــ ات النفقــ وكــذلــكاملــاليــة لالتحــاد  واملصــ

ــــاتهاملالية ألير الضــــــرورية لالتحاد  ــــســ . كما يراقب البرملان اإلنفاق ويراقب امليزانية من ومؤســ

ســـند البرملان األوروبي ي ولكنأعمال املؤســـســـات املالية  ويناقش الل لجنة مراقبة امليزانية 

 66.ونى اللجنة األوروبية مهمة تنفيذ ميزانية االتحاد
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ية نو وقد أ دثت معاهدة لشبونة تعديال جوهريا بخصوص وجراءات مناقشة امليزانية الس

ـــــل بين  1975األوروبي،  يــث تتســــــــــــــم عمليــة متــابعــة امليزانيــة منــذ ســــــــــــــنــة  لالتحــاد ــ ــ ــ ــ بــالفصـــ

 والنفقــــــات ألير الضــــــــــــــروريــــــة  Dépenses obligatoires (DO)النفقــــــات الضــــــــــــــروريــــــة  

dépense non obligatoires(DNO) ـــات ــ ـــــد الــنــفــقــ ـــــديــ ـــــة األ ــيــرة فــي تــحــ ـــــت الــكــلــمــ ـــانــ ــ . وكــ

ــــــــــــــــــــ ـــــاص املجلس، بينما ألغت من ميزانية اإلتح %84الضـــــــرورية واملقدرة بـ اد تعود ونى ا تصــ

معاهدة لشــبونة هذا الفصــل بين النفقات الضــرورية وألير الضــرورية واتبعت تطبيق وجراء 

ــــفـة عـامـة) ــ ــ ــ ــ ـــــراكـة في اعتمـاد امليزانيـة بصــ ــ ــ ــ (، األمر الـذي يجعـل من البرملـان يؤدي دوره 67الشـــ

تعديالت عديدة في ضل التشريعي كامال على قدم املساواة مع املجلس الذي شهد هو اآل ر 

 معاهدة لشبونة.

 

 ة:ـــاماخل

البرملان األوروبي قفزة نوعية على املستوى العضوي و الوظيفي  يث فصلت  شهد

 751معاهدة لشبونة في عدد أعضائه وفقا التساع االتحاد األوروبي وذلك بأن ال يتجاوز 

عضوا، أما من  يث الجانب الوظيفي فقد زادت سلطاته و ا تصاصاته مقارنة باملجلس 

مع املجلس في اتخاذ القرارات والتشريع وذلك بإلغاء واللجنة وذ أصبح على قدم املساواة 

وجراء التعاون و تعميم وجراء الشراكة على كل امليادين، كما تدعم دوره أيضا من  الل 

سلطة انتخابه لرئيس اللجنة من األأللبية البرملانية بعد ما كان هذا األ ير يتم ا تياره 

له الحق في أن يطلب من اللجنة تقديم  باالتفاق بين راساء الدول والحكومات، كما أصبح

مقتر ات ودراسات مثله مثل املجلس، ومنحه لها التفويض في اتخاذ بعض األعمال 

القانونية، بعد أن كان املجلس و ده هو الذي يمنح هذا التفويض في ظل املعاهدات 

جلس ن املالسابقة، كما أجازت معاهدة لشبونة كذلك للبرملان األوروبي الحق في سماع كل م

 األوروبي واملجلس عندما يقتض ي األمر. 
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